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RESUMO

As unidades de processo químico são consideradas responsáveis por diver-
sos impactos ao meio ambiente. Dentre estes impactos, destaca-se o dióxido de 
carbono. O dióxido de carbono. é um dos principais compostos apontado como 
causador de mudanças climáticas, principalmente pelo uso acelerado de combus-
tíveis fósseis. Para medir o consumo de recursos geradores de dióxido de carbono 
e verificar as emissões do composto não bastam estudos quantitativos, mas uma 
relação de proporção com o impacto ambiental.  Os estudos de Análise de Ciclo de 
Vida (ACV) são utilizados para estabelecer parâmetros para essa relação, orien-
tando qual o melhor caminho a seguir e estimando ao mais próximo da realidade o 
grau de impactos que pode ser causado. Neste trabalho é realizado um estudo do 
processo de ACV de uma planta química geral, focando em apresentar, estudar e 
revisar a modelagem da ACV conforme descrita na família da ISO 14040.

palavras-chave: Aspectos ambientais; Avaliação de ciclo de vida; Avaliação 
de Impactos do Ciclo de Vida

ABSTRACT

The chemical process units are considered responsible for various environmen-
tal impacts . Among these impacts, there is carbon dioxide. The carbon dioxide. is one 
of the major compounds identified as cause of climate change , especially accelerated 
by the use of fossil fuels . To measure resource consumption generators of carbon 
dioxide emissions and to verify the compound are not enough quantitative studies, but 
a relation of proportion to the environmental impact . Studies of Life Cycle Analysis 
(LCA) are used to establish parameters for this relationship , guiding what the best 
way forward and estimating the closer to reality the degree of impacts that may be 
caused . This work is a study of the process LCA of a chemical plant generally focu-
sing on present modeling study and review of the LCA as described in the ISO 14040.
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1 INTRODUÇÃO

As unidades de processo químico são consideradas responsáveis por diver-
sos impactos ao meio ambiente. Dentre estes impactos, destaca-se o dióxido de 
carbono. O dióxido de carbono. é um dos principais compostos apontado como 
causador de mudanças climáticas, principalmente pelo uso acelerado de combus-
tíveis fósseis. Para medir o consumo de recursos geradores de dióxido de carbono 
e verificar as emissões do composto não bastam estudos quantitativos, mas uma 
relação de proporção com o impacto ambiental.  Os estudos de Análise de Ciclo de 
Vida (ACV) fazem parte das iniciativas mais amplas da gestão ambiental padroniza-
das pelas normas ISO 14.001 (ISO, 1996; �haren, 199�) e são utilizados para esta-(ISO, 1996; �haren, 199�) e são utilizados para esta- e são utilizados para esta-
belecer parâmetros para essa relação, orientando qual o melhor caminho a seguir e 
estimando ao mais próximo da realidade o grau de impactos que pode ser causado.

O ciclo de vida de um produto corresponde a todos os estágios sucessivos e 
encadeados de um sistema de produto, desde a aquisição de matéria prima, pas-
sando a manufatura, transporte e distribuição até a disposição final. A metodologia 
de execução de um estudo de ACV pode ser entendida como o conjunto de proce-
dimentos necessários para que se atinja aos objetivos propostos.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo do processo de ACV a ser 
aplicado a uma planta química geral, focando em apresentar, estudar e revisar a 
modelagem da ACV conforme descrita na família da ISO 14040.

AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA (ACV)

O ciclo de vida de um produto corresponde a todos os estágios sucessivos 
e encadeados de um sistema de produto, desde a aquisição de matéria prima, 
passando a manufatura, transporte e distribuição até a disposição final. A Figura 1 
exemplifica alguns dos estágios que compõem um ciclo de vida.
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Figura 1: Etapas do ciclo de vida (Costa, 2012)

ACV é uma técnica utilizada para levantar os produtos ou serviços de uma 
organização, que podem interagir com o meio ambiente e avaliar seus impactos 
associados, tendo como base as entradas e saídas do sistema de estudo. A atual 
metodologia regente para a ACV é normatizada pela ISO 14040 (A�NT, 2009), po-(A�NT, 2009), po-, po-
rém já existem desdobramentos em outras normas (Lorenz, 2014).

Objetivos e Limitações
A finalidade do estudo ACV de determinado produto ou serviço é identificar 

os principais impactos ambientais causados pelo objeto de estudo, para melhor 
determinar as ações necessárias para diminuição dos impactos. A aplicação dessa 
metodologia cria uma poderosa ferramenta no auxílio da tomada de decisão em 
processos de cunho ambiental. A norma N�R ISSO 14040 (ISO, 2006a) estabelece 
as aplicações descritas nos itens 1 até 3 para a ACV:

1. Identificação de oportunidades para melhorar os aspectos ambientais de 
produtos em vários pontos de seu ciclo de vida;

2. Auxiliar na tomada de decisões na indústria, organizações governamen-
tais e não governamentais; 

3. Auxiliar na indicação de indicadores pertinentes de desempenho ambien-
tal a um programa de rotulagem ecológica ou uma declaração ambiental 
do produto. 

No entanto, a ACV é uma técnica que pode apresentar uma série de limita-
ções em sua metodologia, como a baixa qualidade de dados, subjetividade nas su-
posições entre outros. Um exemplo dessas limitações são as incertezas causadas 

Figura 1:
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1 pelo uso de fatores locais e temporais não condizentes com o estudo (como nas 

categorias relacionadas ao uso da terra) que podem provocar uma variação signifi-
cativa nos resultados finais. (Holma et al., 2013)

Devido à falta de dados de entrada e o estado imaturo das metodologias de 
avaliação de algumas das categorias de impacto, geralmente não se calcula os im-
pactos para outras categorias que não a mudança climática. Estes desafios tornam 
as os estudos comparativos de ACV complicados. (Holma et al., 2013)

Apesar das dificuldades encontradas na produção de dados confiáveis e esti-
mativas imparciais de avaliações deste tipo de produto, a investigação de impactos 
ambientais na produção de, por exemplo, biocombustíveis é um campo crescente 
devido às pressões por conta das mudanças climáticas. Por conseguinte, é impor-
tante considerar as avaliações de sustentabilidade disponíveis como um ponto de 
partida para tomar decisões tão ótimas quanto possível, levando em consideração 
as tendências e incertezas da informação disponível. (Holma et al., 2013).

AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA SEGUNDO A ISO 14.040

A atual metodologia regente para a ACV é normatizada pela ISO 14040 (A�NT, 
2009). A metodologia é composta por quatro etapas: definição de objetivo e escopo, 
análise de inventário, avaliação de impacto e interpretação. A maneira como estas 
fases interagem está mostrada na Figura 2.

Figura 2 - Etapas da avaliação do ciclo de vida (Piekarski, Mendes, Zocche, & Francisco, 2012)

Definição e Escopo 
O objetivo de um estudo ACV deve estar claramente definido, contendo sua 

aplicação pretendida, as razões para sua execução e seu público-alvo. O escopo, 
por sua vez, compreende a abrangência do estudo. De acordo com Viana (Viana, 
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2008), o escopo deve identifi car e defi nir o objeto de análise e limitá-lo para inclu-, o escopo deve identificar e definir o objeto de análise e limitá-lo para inclu-
são dos pontos mais importantes e significativos. Devem ser expostos no escopo 
a função do produto e unidade funcional, o sistema de produto a ser estudado, as 
fronteiras do sistema, os pressupostos e limitações do sistema, e qualidade de da-
dos do sistema, conforme apresentados nos itens 1 até 6:

1. Função do produto: define a finalidade do produto do sistema estudado 
(Viana, 200�);

2. Unidade funcional: desempenho quantificado de um sistema de produto 
para utilização como uma unidade de referência (A�NT, 2009);

3. Sistema de produto: é o conjunto de processos elementares, com fluxos 
elementares e de produto, desempenhando uma ou mais funções defini-
das e que modela o ciclo de vida de um produto (A�NT, 2009);

4. Fronteiras do sistema: Interface entre um sistema de produto e o meio am-
biente ou outros sistemas de produto (Piekarski et al., 2012); 

5. Requisito de dados, pressupostos e limitações: após a obtenção de cada 
entrada e saída do sistema de produto, um processo iterativo deve ser 
realizado para identificar quais entradas e saídas são relevantes para o 
sistema e quais serão desconsideradas. Os critérios utilizados para identi-
ficação dos fluxos incluídos devem ser claramente descritos e podem ser 
relativos à massa, à energia, ou à relevância ambiental; 

6. Requisito de qualidade de dados: especificam as características dos da-
dos necessários ao estudo. Esta seção trata do período de tempo, área 
geográfica, tecnologias, precisão e fonte dos dados e incerteza das infor-
mações que compreendem o universo do caso de estudo.

Além destes itens, outros elementos que compõe o escopo devem ser consi-
derados se julgados necessários para garantir a qualidade do estudo.(Piekarski et 
al., 2012).

Análise de Inventário
A definição do objetivo e escopo do estudo fornece o plano inicial para a rea-

lização desta etapa da ACV. A análise de inventário é a fase que envolve procedi-
mentos de coleta de dados e de cálculos para quantificar as entradas e saídas de 
material e energia do sistema de produto estudado.

Segundo a ISO 14.040 (ISO, 2006a) e ISO 14.044 (ISO, 2006b), Os dados 
qualitativos e quantitativos para a inclusão no inventário devem ser coletados para 
cada unidade do processo que está incluído dentro do limite do sistema. Os dados 
coletados, se medido, calculado ou estimado, são utilizados para quantificar as en-
tradas e saídas de um processo de unidade.

As descrições dos fluxos obtidas nesta etapa permitem que certos fatores 
ambientais sejam evidenciados. Nesta fase é possível identificar, por exemplo, o 
consumo de recursos naturais na forma de matéria-prima e energia, produção de 
resíduos de qualquer natureza ou outras emissões.

O produto desta etapa é obtido de forma quantificada, e, após sua interpreta-
ção e tratamento, poderão ser avaliados para obtenção dos impactos ambientais 
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ACV, a Avaliação de Impactos.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DO CICLO DE VIDA (AICV)

A etapa de avaliação de impactos pode ser considerada a mais importante da 
ACV, pois é ela que avalia a significância de impactos ambientais potenciais, usan-
do os inventários produzidos na etapa anterior. A AICV é composta de elementos 
obrigatórios e opcionais, como mostrado na Tabela 1

Tabela 1: Etapas da AICV (ISO, 2006b)
Avaliação do Impacto do Ciclo de Vida
Elementos Obrigatórios Elementos Opcionais
Seleção das categorias de impacto Normalização
Classificação Agrupamento
Caracterização Ponderação

Para definir e classificar os impactos ambientais gerados em um caso de estu-
do, é preciso, primeiro, selecionar as categorias de impacto e os indicadores que se 
deseja avaliar. Os dados do inventário são então comparados com aqueles escolhi-
dos pelo critério, para finalmente realizar o cálculo dos resultados dos indicadores. 
Segundo a os sistemas de gestão ambiental correlatos (ISO, 1996, 2006b; �haren, 
199�) e trabalhos na literatura (Haddad, Condeixa, Sedrez, Evangelista, & �oer, 
2013), a seleção de categorias de impacto, indicadores de categoria e modelos de 
caracterização devem ser justificados e consistentes com o objetivo e escopo da 
ACV. Desse modo, ao estudo dos elementos obrigatórios da AICV deve refletir um 
conjunto abrangente de questões ambientais relacionadas com o sistema do pro-
duto a ser estudado, tendo o objetivo e escopo em consideração.

Conforme Silva (Silva, 2000), as categorias de impacto usualmente selecio-(Silva, 2000), as categorias de impacto usualmente selecio-, as categorias de impacto usualmente selecio-
nadas são as seguintes: aquecimento global (também conhecido por efeito estufa, 
é provocado pelo acúmulo de gases na atmosfera, que retêm parte da radiação 
solar); acidificação (aumento do teor de acidez do solo, do ar ou da água); eutro-
fização (provocada pelo acúmulo dos nutrientes nitrogênio e fósforo nos corpos 
d`água e nos solos); toxicidade (resultante da disposição de rejeitos tóxicos no 
meio ambiente); consumo de recursos naturais (materiais e energéticos); redução 
da camada de ozônio (redução da quantidade de ozônio presente na estratosfera); 
e formação fotoquímica de ozônio (formação de ozônio nas camadas baixas da 
atmosfera).

O objetivo da AICV é expressar as informações obtidas na fase anterior, aná-
lise de inventário, em categorias de impactos e estimar valores. Desta forma há 
necessidade de metodologias para quantificar e qualificar esses impactos, obtendo 
assim resultados para a próxima etapa da ACV. 

As metodologias de AICV são divididos em dois grupos: o grupo que utiliza a 
abordagem “midpoint” (ou problema orientado) e o que usa a abordagem “endpoint” 
(ou dano orientado)(Cappuyns, 2013; Filho, 2010; Finnveden, Eldh, & Johansson, 
2006; Hochschorner & Finnveden, 2006). Dentro de cada método existem ferra-. Dentro de cada método existem ferra-
mentas  direcionadas para aplicação que servem de base para o desenvolvimento 

Tabela 1:
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de aplicativos (softwares). A Figura 3 mostra a cadeia de impactos e exemplifica as 
metodologias midpoint e endpoint.

Figura 3: Cadeia de Impactos (Ortiz, Castells, & Sonnemann, 2009)

Segundo o Ecoinvent report (HISCHIER et al., 2010), o método mid point é 
aquele que agrega as substâncias do inventário em categorias de acordo com uma 
característica de efeito ambiental comum. Estas características não representam 
as consequências finais sobre o ambiente, mas são indicadores de impacto em 
potencial.

A modelagem endpoint consiste basicamente em caracterizar a gravidade ou 
as consequências de categorias de impacto de ponto médio nas áreas de proteção 
a nível de ponto final. Esta caracterização, a nível endpoint exige modelar todos os 
mecanismos ambientais que conectam os resultados do inventário, com o respecti-
vo impacto sobre as áreas de proteção, sendo portanto, quantificadas as consequ-
ências (danos) finais das emissões (HISCHIER et al., 2010).

Para o caso de emissões de CFC, por exemplo, uma característica de efeito 
ambiental típica de midpoint é a destruição da camada de ozônio. Uma caracterís-
tica de efeito ambiental do tipo endpoint para este mesmo exemplo é a morte por 
câncer de pele. Um esquema representativo está ilustrado na Figura 4

Figura 4: Exemplos de mid point e end point para emissões de CFC (Filho, 2010).

Nas abordagens de problema-orientado ou ponto médio (mid-point), os fluxos 
são classificados em temas ambientais de impactos potenciais. Os Temas mais co-
muns abordados nos estudos das avaliações do ciclo de vida (ACV) foram reunidos 
por Gervásio (Gervásio, 2007) e estão ilustrados na Figura 5..

Figura 3:
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Figura 5: Relações das emissões com os efeitos nos seres humanos  (Costa, 2012).

Existem várias tipos de Eco-indicadores de AICV que são utilizadas em apli-
cativos (softwares) e esse trabalho cita os mais reconhecidos da área. Os impactos 
de categoria midpoint podem ser avaliados por técnicas como o CML 2000, EDIP 
97 & EDIP 2003 e IMPACT 2002 +. Já nos tratamento de endpoint, as abordagens 
classificam os fluxos  ambientais em vários temas, ou seja, a modelagem de cada 
tema do dano causado ao ser humano, ao ambiente e recursos. Ecoindicator 99 e 
IMPACT 2002 + são os mais utilizados no dano orientado.(Finnveden et al., 2006).

(Ahlroth & Finnveden, 2011; Cappuyns, 2013; Finnveden et al., 2006)
A escolha do método de avaliação assim como a escolha da técnica é ba-

seada em dois aspectos. O primeiro aspecto trata da abrangência das categorias 
de impactos em relação com o ambiente de estudo. O segundo aspecto trata das 
atribuições de pesos e notas no cálculo dos métodos, baseadas em índices mun-
diais e não particularizados. Para compreensão da escolha dos métodos, a Tabela 
2 destaca os diferentes tipos de Eco-indicadores e suas principais considerações.

Para esclarecer características dos principais Eco-indicadores, uma breve 
descrição dos métodos expostos na Tabela 2 estão descritos nos itens 1 até 4

1. Eco-indicador 99: A fim de implementar este método no ecoinvent (inven-
tário do ciclo de vida) é necessário atribuir os fatores de danos aos flu-
xos elementares de recursos e poluentes reportados no banco de dados. 
Exemplo de abordagem “end-point”. O método Eco-indicador 99 atribui 
uma “nota” a cada impacto, permitindo a comparação dos vários tipos de 
impactos e oferecendo uma perspectiva sobre as maneiras de procurar 
superá-los. No entanto, o exercício não é simples: baseando-se em pes-
quisas científicas, para cada impacto é atribuído um peso específico. 

2. CML: É um exemplo da abordagem “mid-point”. Para a etapa de avalia-
ção do impacto da ACV foi criado um conjunto de categorias de impacto 
e os métodos de caracterização e fatores de risco para uma extensa lista 
de substâncias (recursos da natureza/emissões para a natureza) que são 
Recomendados.

3. Environmental Design for Industrial Produts (EDIP): Um exemplo da me-

Figura 5:
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todologia “mid-point”, abrangendo a maioria dos impactos relacionados a 
emissões, uso de recursos e impactos no ambiente de trabalho.

4. TRACI: É uma ferramenta altamente versátil que inclui as metodologias 
mais atuais de avaliação de impacto para as seguintes categorias: des-
truição da camada de ozônio, aquecimento global, acidificação, eutrofiza-
ção, formação de fumaça, ecotoxicidade, efeitos de partículas humanas, 
efeitos cancerígenos e não-cancerígenos, esgotamento dos combustíveis 
fósseis, e os efeitos do uso da terra. TRACI pode ser usado em LCA, para 
definir metas ambientais corporativas, para planejar um caminho para atin-
gir essas metas, e, em seguida, para medir o progresso ambiental.

Tabela 2 – Eco-indicadores e suas considerações (Sonnemann et al., 2010; Valdivia & Ugaya, 2011).

Categoria de impacto Eco-indicador 99 CML 2000 EDIP TRACI

Mudança Climática X X X X
Destruição da camada de ozô-

nio
X X X X

Acidificação X X X X

Eutrofização X X X X

Ecotoxicidade X X

Ecotoxicidade águas doces X X

Ecotoxicidade marinha X X

Ecotoxicidade terrestre X X

Toxicidade humana X X

Cancerígenos X X

Não cancerígenos X

Respirações orgânicos X

Respirações inorgânicos X

Uso do solo X

Minerais X

Combustíveis fósseis X

Exaustão abiótica X

Uso de recursos X

Smog fotoquímico X X

Água doce X

Água marinha X

Radiação X

Tabela 2:
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Resíduos sólidos X

Resíduos perigosos X

Resíduos radioativos X

Escória / Cinzas X

Interpretação
A última fase da estrutura da avaliação do ciclo de vida compreende a inter-

pretação dos resultados. Segundo a ISO (ISO, 1996, 2006a, 2006b; �haren, 199�), 
nesta fase, todas as constatações da análise do inventário e avaliações do impacto 
são consideradas em conjunto. Os resultados a serem interpretados devem estar 
de acordo com o escopo e objetivo definidos no início do estudo.

Esta etapa é composta de três elementos básicos: a identificação dos pontos 
mais significativos, baseado nos resultados das fases anteriores, avaliações que 
visam mais segurança nos resultados e conclusões com recomendações e relatório 
sobre as questões ambientais mais importantes.

De maneira geral, as interpretações devem levar a conclusões, explicitar li-
mitações que podem tornar os objetivos iniciais inalcançáveis, identificar as princi-
pais fases do ciclo de vida que contribuem para os impactos ambientais e fornecer 
recomendações finais. Após a análise e interpretações dos resultados as conclu-
sões obtidas permitirão a identificação de pontos críticos que necessitam de me-
lhorias, inovação nos produtos ou processos de fabricação, visando à preservação 
ambiental. As conclusões dependem diretamente da qualidade dos dados iniciais, 
bom como as bases de comparação disponíveis, como ilustram diversos trabalhos 
recentes em temas específicos (Chen & Corson, 2014; Faleschini, De Marzi, & 
Pellegrino, 2014; Loiseau, Roux, Junqua, Maurel, & Bellon-Maurel, 2014; Schakel, 
Meerman, Talaei, Ramírez, & Faaij, 2014; Turconi, Tonini, Nielsen, Simonsen, & 
Astrup, 2014), uma vez que as conclusões visam orientar tomas de decisão entre 
hipóteses.

Banco de Dados para Avaliação de Ciclo de Vida
O banco de dados para a execução de uma ACV é o conjunto de informações 

dos aspectos ambientais a respeito da produção de bens de consumo, disponibi-
lização de recursos energéticos e sobre a realização de serviços. Além de inven-
tários, alguns bancos de dados possuem também as descrições de métodos e 
resultados de avaliação de impactos ambientais. (Viana, 200�).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como conclusão, este trabalho consolida os princípios e práticas da ACV para 
uma unidade genérica, fazendo a transposição para uma unidade química. Este 
trabalho objetivava servir como apoio ao início de trabalhos em ACV, estabelecen-
do-se como uma fonte de consulta consolidada.
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